
O braço articulado representa

a solução ideal para 

aspirar os fumos produzidos 

pelas diversas operações 

de trabalho nos setores 

industriais metalmecânicos 

e outros, coletando o mais 

próximo possível das fontes 

poluentes, conforme exigido 

pelas normas comunitárias.

A facilidade de instalação e 

as reduzidas manutenções 

fazem com que este produto 

seja sempre requisitado pelos 

operários do setor.

SISTEMAS DE 
ASPIRAÇÃO

DE FUMOS DE 
SOLDAGEM



 125 2 1.000 NO 15

 125 3 1.000 NO 20

 160 2 1.600 NO 20

 160 3 1.600 NO 30

 160 4 1.600 SI 1 mt. 45

 160 4 1.600 SI 2 mt. 55

 160 4 1.600 SI 3 mt. 60

 160 4 1.600 SI 4 mt. 70

 200 3 2.000 NO 30

 200 4 2.000 NO 40

 200 4 2.000 SI 2 mt. 70

 200 4 2.000 SI 3 mt. 80

 160 4 1.600 NO 35

 160 5 1.600 NO 40

 mm. mt. mc/h mt. Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DE ASPIRAÇÃO

Boca de aspiração:
no aço pintado de preto, para evitar reflexões 
importunas devido ao arco de soldagem é 
composta de amortecedor de regulação 
em escala graduada, rede de proteção e 
maçeneta.

estrutura auto-sustentável:
em liga leve de alumínio pré-revestida ou 
tudo de PVC reforçado.

articulações:
Braço em liga de alumínio, acoplado às 
garras de fibra cerâmica, com juntas de 
conecção em tubos flexíveis em PVC não 
inflamável e boca de junção interna em aço.

prateleira de montagem:
Em parede (ou em carrinho) em aço, que 
permite a completa rotação do braço de 
180° nas aplicações em parede e de 360° 
naquelas sobre o carrinho. Dependendo do 
pedido, é possível um eventual aumento do 
suporte de prolongamento.

Com os componentes da nossa ampla gama de materiais, somos 
capazes de projetar sistemas sob medida, para qualquer tipo de 
aplicação industrial.

Tais braços podem ser acoplados, de modo centralizado, a um único 
sistema de aspiração, através de um ventilador elétrico centrífugo ou, 
se solicitado, também acoplado a um grupo filtrante de alta eficiência 
que permite reentrar em um ambiente de ar oportunamente purificado.

Tal grupo filtrante é, essencialmente, constituída por: 

Módulo filtrante em perfil de alumínio, com painéis em parede dupla, 
dentro dos quais se situam sob guias especiais; Pré-filtro em tecido 
plissado, para bloquear as partículas com granulometria maior;

FIltrO de MaNgaS, para parar os resíduos menores;

Ventiladores Centrífugos com pás curvadas para trás, composto de 
motor elétrico com potência IP55, dimensionado de modo tal para 
assegurar o fluxo de ar necessário na aspiração;

QuadrO elétrIcO de comando motor, segundo a norma CE.

braçO KgF3

raIO de açãO

Para braço de 2 mt Para braço de 3 mt Para braço de 4 mt

 dIâMetrO cOMprIMeNtO FluxO exteNSãO peSO

Braço KgF
Concebido para a aspiração dos fumos 
em geral, tem a característica de combinar 
um ótimo manuseamento com uma 
possibilidade de movimentação da boca, 
que fica na posição desejada, graças à 
juntas de fricção.
Disponível em vários modelos, com 
diversos raios, pode ser instalado no teto, 
na parede ou no banco, bem como dotado 
de braços especiais de prolongamento para 
aumentar o raio de ação.

Braço FgF
Robusto e seguro, foi projetado para oti-
mizar a coleta dos fumos poluentes direta-
mente do seu núcleo.
A boca pode ser posicionada com qualquer 
tipo de angulação, com um amplo raio de 
ação que permite a máxima liberdade de 
movimento ao utilizador, graças ao perfeito 
balanceamento da estrutura.
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Para aPlicações mais 
exigentes

Fácil de usar em trabalhos como: 
saldagem pesada, moagem com 
grande emissão de poeira e faíscas, 
corte a plasma e a laser que requerem 
um elevado grau de aspiração e/ou 
temperatura.

Para ambientes com Poeiras exPlosivas

Aprovação na zona 21 para poeiras, conforme norma ATEX 94/9EC grupo 2 categoria 2

O braço é ideal para ambientes de trabalho nos 
quais estão presentes poeiras ou solventes 
explosivos; Contém tubo anti-estático com o 
dobro de aterramento, para evitar a formação 
de eletricidade estática e faíscas no duto.
É constituído por uma plataforma rotativa, 
para recordar a partir da conduta de aspiração, 
na qual está ligado um braço de suporte do 
pantógrafo, para assegurar o movimento na 
horizontal e na vertical.
Além disso o perfeito balanceamento do 
braço do suporte, com auxílio de uma rótula, 
permite o posicionamento da boca com 
extrema facilidade e sem esforço. 

MODELOS ESPECIAIS
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